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DĖL NEPRITARIMO „TRIUKŠMĄ SLOPINANČIOS SIENELIŲ KLAIPĖDOS 
GELEŽINKELIO STOTYJE STATYBOS PROJEKTO“ PROJEKTINIAMS PASIŪLYMAMS 
IR REKOMENDACIJŲ PATEIKIMO 

 

2020 m. sausio 10 d. Klaipėdos miesto savivaldybės internetinėje svetainėje patalpinta 
informacija apie triukšmą slopinančių sienų Klaipėdos geležinkelio stotyje projektinius pasiūlymus bei 
viešą svarstymą su visuomene kartu su pridedama projektinių pasiūlymų medžiaga bei triukšmo tyrimų 
ataskaita (šaltinis Nr. 1).  

Lietuvos architektų sąjungos Klaipėdos apskrities organizacijos Architektų tarybą supažino su 
pateikta medžiaga ir nepritardama projektiniams pasiūlymams teikia pastabas bei rekomendacijas. 

Projektinių pasiūlymų esmė 

Reaguojant į gyventojų skundus dėl intensyvėjančio geležinkelio eismo į miesto centre 
veikiančią prekinę stotį keliamo triukšmo ir vibracijos suplanuota įrengti triukšmo slopinimo priemones. 
Projektiniuose pasiūlymuose (atliko Ardanuy Ingenieria S.A.) paremtuose „Triukšmo sklaidos 
modeliavimo Klaipėdos geležinkelio stotyje, triukšmo mažinimo priemonių parinkimo“ studija (atliko 
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UAB „Infraplanas“), pagrįsta triukšmo matavimo tyrimų rezultatais (atliko UAB „Tyrimų laboratorija“) 
pateikiamas vienintelės triukšmo mažinimo priemonės - triukšmo slopinimo sienos - parinkimo motyvas 
(psl. 14 ir 42 psl.) – „Triukšmo mažinimo priemonės parinktos, atsižvelgiant į technines įgyvendinimo 
galimybes: sklypo ribas, esamus inžinerinius tinklus bei jų apsaugos zonas, statinius, pravažiavimus 
eismo intensyvumo padidėjimą ir t.t. Gyventojų apsaugai nuo triukšmo bus planuojamos įrengti 
akustinės užtvaros, kadangi kitos prevencinės priemonės, pvz. dempferiai, funkciniai želdiniai šiuo 
konkrečiu atveju būtų akustiškai ir ekonomiškai neefektyvios.“  

Tvora planuojama toliau nuo triukšmo šaltinio, geležinkelio bėgio ir arčiau gyvenamųjų namų. 
Planuojamos įrengti sienos aukštis varijuoja nuo 3.5 m iki 6.5 m nuo bėgio galvutės altitudės, įvertinus 
topografinėje nuotraukoje matomus 0.5 m – 1.5 m aukščio skirtumus tarp aplinkinių gatvių ir 
geležinkelio sankasos realus tvoros aukštis sieks apie 7 m būnant Geležinkelio gatvėje ir 8 m būnant 
Stadiono gatvėje. 

Triukšmo slopinimo tvoros poveikis aplinkai 

Triukšmo slopinimo sienas planuojama įrengti valstybės saugomoje teritorijoje ir jos vizualinės 
apsaugos pozonyje - Klaipėdos miesto istorinėje dalyje, vadinamoje Naujamiesčiu (un.k. 22012)., kuri 
svarbi savo architektūrinėmis, kraštovaizdžio ir urbanistinėmis vertingomis savybėmis (šaltinis Nr. 2). 
Šiaurinė Naujamiesčio dalis pasižymi savo istorinių vilų kvartalais, glaudžiu miesto santykiu su Girulių 
mišku, Poilsio parku, vizualiais ryšiais kuriuos kuria atvira istorinės geležinkelio trasos erdvė.  

 
Klaipėdos miestą juosiančios tvoros. Pav. 1. Tvora Jakuose palei automagistralę; Pav. 2. Tvora Švyturio 
gatvėje palei uostą; Pav. 3. Tvora Jūrininkų prospekte palei transporto arteriją į uostą 

x Vertybinis aspektas. Ilgą laiką aklinos uosto tvoros sistemingai keičiamos ažūrinėmis. Atsivėrė 
vaizdai į marias, upės pakrantes, tačiau paskutiniu metu planuojama įrengti ne vieną sieną palei 
tranzitinius kelius vedančius į uostą. Vietoje kompleksinio aplinkkelių planavimo tranzitinis 
eismas nukreipiamas per miestą, sukeliamas triukšmas, planuojamos sienos, kurios padaliną 
miestą į atskiras dalis. 

x Miesto įvaizdis. Šiuo projektu planuojama miesto siena padalintų centrinės – istorinės miesto 
dalies kvartalus. Be to, tai būtų pirmas ir paskutinis vaizdas kurį pamato į Klaipėdą traukiniu 
atvykstantys ar išvykstantys žmonės. Toks miesto vaizdinys dar labiau sustiprintų pramoninį 
miesto įvaizdį. Didelės tvoros sunaikins susiformavusias vizualines perspektyvas, t.y. galimybę 
apžvelgti istorinių vilų kvartalus, vaizdus link Girulių miško ir stadiono, vaizdą nuo Poilsio parko 
link Vitės kvartalo, bus užkirsto vizualinės istorinės miesto dalies gatvių perspektyvos, kurių 
gale bus matoma tik tvora. 

x Psichologinis aspektas. Nedidelės tvoros atskiria privačia erdvę nuo viešos. Kelis kilometrus 
besitęsiančios aklinos sienos atkerta anksčiau glaudžiai susietas miesto dalis. Šiaurinė Vitės 
gyvenamojo rajono dalis iš vakarinės pusės bus ribojama uosto tvoros, o iš rytinės – geležinkelio 
tvoros. Tai nulems padidėjusią rajono izoliaciją, suprastėjusias gyvenimo sąlygas. 
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x Funkciniai ryšiai. Ištisinė tvora nukerta labai svarbią pėsčiųjų jungtį su Vitės kvartalu – Pušyno-
Parko gatvių geležinkelio perėją. Artimiausia perėja per geležinkelį yra už 500 metrų esantis 
H.Manto g. viadukas, tačiau ši nepritaikyta naudotis įvairioms socialinėms grupėms dėl didelio 
kiekio stačių laiptų. Tvora sunaikina perėją tarp Įgulos ir Smilties Pylimo. Izoliuojama šiaurinė 
Vitės gyvenamojo rajono dalis. 

x Aplinkos kokybė. Sienos įrengimas pagerins akustinę aplinkos kokybę, tačiau neišspręs 
vibracijos sukeliamų problemų. Sienos įrengimas per arti gyvenamųjų namų sukels vizualinę 
taršą, labiausiai pablogindamas pirmųjų aukštų butų gyvenimo kokybę. Medžio drožlių 
kompozito plokštės itin gerai įgeria dažus, todėl kaupsis graffiti ir kiti vandalizmo aktai. 

x Saugumas. Nors tvora išspręstu pėsčiųjų saugumo šiame ruože klausimus, tačiau nesiūlomos 
pėsčiųjų ryšių alternatyvos, pavyzdžiui šviesoforu reguliuojamos pėsčiųjų perėjos, viadukai 
pėstiesiems ir dviratininkams. 

x Geležinkelio priežiūra. Neįrengiami techniniai įvažiavimai apsunkins geležinkelio 
infrastruktūros aptarnavimo galimybes. 

x Triukšmo sienos poveikis. Projektiniuose pasiūlymuose triukšmo siena projektuojama arčiau 
gyvenamųjų pastatų ir toliau nuo triukšmo šaltinio – geležinkelio bėgio, todėl prarandamas jos 
efektyvumas ir be reikalo didinamas aukštis. Tinkamai sutvarkius esamus esamą geležinkelių 
infrastruktūra ir įrengus žemo profilio triukšmo sienas ar kitas alternatyvias priemones tiesiogiai 
slopinančias patį triukšmo šaltinį būtų pasiekiamas maksimalus rezultatas, išsaugant esamą 
estetinę aplinkos kokybę. 

 

Pav. 4 Efektyvus triukšmo slopinimas žemo profilio priemonėmis šalia triukšmo šaltinio – geležinkelio 
bėgio. 

Galima teigti, kad teigiamas tvoros poveikis bus lokalus, t.y. bus pagerinta aplinkinių gyventojų 
akustinė gyvenimo kokybė, tačiau ilgam laikui – penkiasdešimčiai ir daugia metų nukentės funkciniai ir 
struktūriniai miesto ryšiai, estetinė aplinkos kokybė ir miesto įvaizdis. 

Miesto planavimo dokumentai 

Naujasis Klaipėdos miesto bendrasis planas ir viešai deklaruoti Lietuvos geležinkelių planai 
numato prekinės stoties iškėlimą iš miesto centro. Planuojama įrengti naują krovinių stotį miesto 
prieigose. Jau dabar dalis pietinės uosto dalies krovinių atvyksta per Šilutės pusę, todėl sumažėjęs 
prekinių sąstatų tranzitas per miesto centrą.  

Projektinių pasiūlymų aiškinamojo rašto 10 psl. teigiama, jog „atliktas prognozinės 2040 m. 
situacijos modeliavimas, atsižvelgiant į eismo intensyvumo“. Detalesni parametrai pateikiami 37 psl.: 
„Sumodeliuota perspektyvinė 2040 m. situacija su parinktomis triukšmo mažinimo priemonėmis, 
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atsižvelgiant į traukinių eismo intensyvumo padidėjimą. Krovinių kiekio išaugimas prognozuojamas iki 
36 proc.“.  

Deklaruojami skaičiai prasilenkia su planavimo dokumentuose numatytais siekiais, todėl galima 
pagrįstai suabejoti tyrimo parametrų arba deklaruojamų prekinės stoties iškėlimo siekių patikimumu. 

Specialiojo plano kraštovaizdžio tvarkymo sprendiniai 

Klaipėdos miesto Mažosios architektūros, aplinkotvarkos įrangos išdėstymo bei aplinkos 
estetinio formavimo, miestietiškojo kraštovaizdžio tvarkymo specialusis planas 2015-12-03 Nr. AD1-
3561 numato, jog „Gatvių triukšmo slopinimo priemones taikyti prie aplinkinio užstatymo charakterio. 
Želdinių dominuojamose teritorijose (T1, T2 tvarkymo zonose) prioritetą teikti želdiniams, intensyviausiai 
užstatytose teritorijose (T5, T6 tvarkymo zonose) prioritetą teikti užstatymo elementams. Saugomose 
kultūros paveldo ir gamtinėse teritorijose ši įranga turi meninėmis tvarkymo priemonėmis respektuoti 
aplinkos charakterį (atspindėti laikmetį ir medžiagiškumą, elementų komponavimo ypatumus ir pan.)“   

Priemonės turi atspindėti projektuojamos teritorijos charakterį, vertę, todėl būtina kompleksiškai 
įvertinti visas galimas alternatyvas ir jų poveikį istorinio miesto centro aplinkai. 

Alternatyvos 

Įvertinus  teigiamus ir neigiamus sienos aspektus bei potencialiai sumažėsiantį traukinių srautą 
iškėlus Klaipėdos prekinę stotį iš miesto centro būtina iš naujo įvertinti būtinybę statyti projekte 
pateikiamas triukšmo slopinimo tvoras, būtina įvertinti vibracijos mažinimo priemonių naudojimą. 

ES politikos gairėse „Geležinkelio triukšmo taršos sumažinimas“ (šaltinis Nr. 2) išskiriamos 
kompleksinės triukšmo slopinimo priemonės (psl. 103-105): 

Riedmenų priemonės (mažiau aktualios): 
x Stabdžių sistemų keitimas (LL-block), ratų sugėrėjai (wheel absorbers), modifikuoti ratai 

(modified wheels), aerodinaminis dizainas (aerodynamic designs); 
x trinties modifikavimas (friction modifiers) - t.y. ratų sutepimo įrenginiai montuojami pačiuose 

traukiniuose. Triukšmas mažinamas ne konkrečioje vietoje, bet visame ruože. 
Infrastruktūros priemonės (labai aktualios): 

x triukšmo barjerai (noise barriers); 
x trinties modifikavimas (friction modifiers) - konkrečioje vietoje montuojama bėgių sutepimo 

sistema itin efektyvi mažinant cypimą ir triukšmą posūkiuose; 
x bėgių slopintuvai (rail dampers) - skirti mažinti vibraciją ir triukšmą kylantį iš pačių bėgių ir jų 

pagrindo. Ypač naudojama po miestais esančiuose geležinkelio tuneliuose; 
x papildomos priemonės - tvarkinga ir prižiūrima bėgių geometrija ir pagrindai; vengimas bėgių 

jungčių (suvirinti bėgiai). 

Projektinių pasiūlymų teritorija apima geležinkelio trasos posūkį minimą trinties modifikavimo 
priemonėse. Detaliau peržvelgus triukšmo matavimo duomenis (atliko UAB „Tyrimų laboratorija“) 
matome, kad posūkio pradžioje triukšmo lygis siekė Lmax – 76.6 dBA ir Lmax vidurkis – 66.2 dBA (PP 
psl. 62, 72), o posūkio viduryje - Lmax – 90.3 dBA ir Lmax vidurkis – 76.5 dBA (PPI psl. 89 ir PPII psl. 3 
). Didesnės vertės posūkio viduryje gali būti susijusios su padidintu geležinkelio posūkio poveikiu, t.y. 
posūkyje visi vagonai dėl didelės ratų trinties su bėgiu kelia papildomą triukšmą, o jo pradžioje tik 
pirmieji vagonai.  
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Europos sąjungos lėšomis finansuotoje studijoje, skirtoje trinties modifikavimo priemonių 
apžvalgai (šaltinis Nr.4) teigiama, jog automatizuotos trintiems mažinimo sistemos įrengiamos 
probleminiuose geležinkelio ruožuose gali iki 30 dBA sumažinti triukšmą sklindantį dėl traukinio ratų 
ir bėgių galvutės sauso metalo trinties (psl. 37 – „When using CHFC material (like type DBM-
KL): Depending on the method of dosing the noise reduction up to 30 dBA can be achieved“). Studijoje 
pateikiamas austrų televizijos žinių video apie automatizuotos bėgių sutepimo sistemos 
panaudojimą Schruns miestelyje, Austrijoje - https://www.youtube.com/watch?v=-
LxgBfyv64I&feature=youtu.be 

Alternatyvos triukšmo ir vibracijos slopinimo priemonės (šaltinis Nr.5): 

Pirminės priemonės 
Triukšmo ir vibracijos 
šalinimo priemonės 
pačiame triukšmo 
šaltinyje. 

Pav. 5  
Bėgių slopintuvai 

Pav. 6 
 Kokybiško pagrindo 
įrengimas 

Pav. 7 
Automatizuota bėgių 
sutepimo sistema 
 

   
Antrinės priemonės 
Aplinkos triukšmo 
šalinimo priemonės greta 
triukšmo šaltinio. 

Pav. 8  
Žemo profilio triukšmo 
barjerai 

Pav. 9  
Aukšto profilio triukšmo 
barjerai 

Pav. 10  
Apželdinti triukšmo 
barjerai 

   

Rekomendacijos 

Įvertinus visus neigiamus nepertraukiamos sienos atsiradimo Klaipėdos miesto istorinėje dalyje 
aspektus, planuojamus pokyčius iškeliant Klaipėdos miesto prekinę stotį bei pietinės uosto dalies 
krovininių sąstatų srautą į Šiaulių-Priekulės-Klaipėdos ruožą bei išnagrinėjus kitas galimas alternatyvas 
pateikiamas ES geležinkelių triukšmo politikos gairėse nepritariame pateiktiems projektiniams 
pasiūlymams ir skubotam aukšto profilio triukšmo sienos variantui. Siūlome taikyti šias 
rekomendacijas sprendžiant geležinkelio triukšmo Klaipėdos mieste problemas: 

x Dėl ypatingos sprendinių svarbos istorinei Klaipėdos miesto daliai būtina svarstyti kompleksinių 
triukšmo mažinimo priemonių ir jų alternatyvų projektinius pasiūlymus Lietuvos architektų 
rūmų Regioninėje architektų taryboje; 

x Organizuoti platesnes diskusijas su visuomene dėl triukšmo slopinimo priemonių įrengimo 
pirminėse stadijose detaliai pristatant visas galimas alternatyvas; 

x Pateikti detalią informacija su teritorijos pjūviais, vaizduojančiais projekto sprendinių ir aplinkos 
santykį, įvertinus aplinkinį reljefą, atstumą iki gyvenamųjų namų, Klaipėdos miesto istorinės 
dalies vertingąsias savybes, pėsčiųjų ryšius ir kitus svarbius parametrus, nes vizualizacijose 
pateikiami sprendiniai neparodo realaus santykio tarp esamos aplinkos ir projektuojamos tvoros 
aukščio; 

https://www.youtube.com/watch?v=-LxgBfyv64I&feature=youtu.be
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